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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Deze maand weer veel nieuws en activiteiten uit Landelijk Noord. 
 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
5 maart  Uitslag bewonersenquête Zunderdorp 
6 maart  Vergadering Werkgroep CLN 
7 maart  Bestuurlijk Overleg 
13 maart  Openbare vergadering Durgerdam 
18 maart  Vergadering Dagelijks Bestuur 
26 maart  Vergadering Werkgroep Agrariërs 
28 maart  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
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Bewonersenquête Zunderdorp 
Op woensdag 5 maart wordt de uitslag van de bewonersenquête die in 
november is in Zunderdorp is gehouden bekend gemaakt. 
Om 20.30 uur bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw ! 
 
 
Openbare dorpsvergadering Durgerdam 
Op 13 maart is er om 20.00 uur een dorpsvergadering in de Dorpskerk van 
Durgerdam. Onderwerpen zijn o.a. de activiteiten dorpsraad, ruimtelijke 
ontwikkelingen en het nautisch kwartier. 
 
 
Boek over Watersnood 1916 
In het 't Zwaantje van vorige maand stond een oproep voor informatie over 
de Watersnood van 1916. We hebben al diverse reacties ontvangen die we 
binnenkort allemaal verder gaan 'onderzoeken'. 
Voor ons boek zijn wij nog steeds op zoek naar verhalen over de 
Watersnood uit de dorpen Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, 
Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp en het gebied daaromheen. 
Is er binnen uw familie een verhaal of zijn er in uw huis misschien nog 
sporen van de ramp terug te vinden dan willen wij dit graag van u horen ! 
Ook andere informatie is welkom ! 
Behalve dat we onderzoek gaan doen in de nodige archieven willen we ook 
graag grote én kleine verhalen over de Waternood van 1916 vertellen. 
Wilt u ons helpen ? 
Neem contact op met het kantoor van de CDR: 
Marianne Vrolijk-Breedijk 
m.vrolijk@centraledorpenraad.nl of 020-4904 437 
 
 
Aan de vervuiler(s), 
Recentelijk hebben leden van dorpsraad Holysloot de bermen van de 
Bloemendalergouw tussen het dorp en de Kanaalpost weer ontdaan van 
zwerfvuil. De ‘vangst’ betrof met name lege bierblikjes en lege flessen port. 
Wil degene of degenen die het nodig vinden hun afval uit hun autoraam te 
gooien hier nu eindelijk eens mee op houden.  
Het is a-sociaal gedrag en je zadelt een ander op met het opruimen van 
jouw/jullie troep. Om nog maar niet te spreken over het feit dat rijden en 
drank niet samen gaan en welke gevolgen dit zou kunnen hebben. 
De Dorpsraad Holysloot  
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Geheugen 
 Eens, was ik een 12voets jollen zeiler met een zekere faam. Niet zozeer 
omdat ik een paar maal kampioen werd, maar vooral omdat ik bovendien 
vanuit Haarlem zeilend over bijna alle Nederlandse wateren zwierf. Dit 
meestal alleen, daar zulke reizen in een piepklein open bootje als 
onverantwoord werd beschouwd. Dit jaar vieren de 12voets jollen hun 100 
jarig bestaan als wedstrijdklasse, ondermeer met de uitgave van een 
jubileumboek. De zoon van een vroegere jollenvriend vroeg mij voor dit 
boek een bijdrage te schrijven. Dat kon, gebaseerd op de journaals die ik van 
mijn reizen en wedstrijden, met de H448 Zilvermeeuw, beginnend in 1947, 
had bijgehouden. 
 
 Het aldus herleven van deze levensfase bleek een bijzonder avontuur. 
Mijn oude journaals lezend in een luie stoel na een stevig ontbijt, deed me 
vaak mediterend wegzakken in het verleden. Dit verleden herlevend met 
verbijsterend heldere beelden, geput uit het lange termijn geheugen. 
 

Trouwe lezers van mijn columns, zullen zich herinneren dat ik al eens 
meldde dat het lange termijn geheugen bijzondere eigenschappen bezit. 
Research van de bij Silicon Valley gelegen befaamde Stanford University 
heeft aangetoond dat dit geheugen van ons verre verleden, niet in onze 
hersens zetelt en dus niet wordt aangetast door de dementerende slijtage 
die bejaarden teistert. Waar dat geheugen dan wel zetelt blijft een van de 
grootste Geheimen des Levens. Ik ervaar dat mijn lange termijn geheugen 
met het klimmen der jaren steeds scherper wordt, terwijl mijn hersens (85+) 
merkbaar aftakelen. Zijn er lezers die op internet bevestiging kunnen vinden 
van het bovenstaande? Het zou namelijk ook het vlieggedrag van trekvogels 
kunnen verklaren. 

 
Denk aan het grutto onderzoek, waarbij door het verwisselen van de 

eieren van in Zuid Spanje en in West Afrika overwinterende grutto’s. Over 
grutto’s gesproken. Heeft U onlangs in de NRC het wetenschapsbericht 
gelezen:  Grutto’s uit Alaska overwinteren in New Zeeland. Ze vliegen 
daarvoor, belast met een onderzoekszendertje, in één ruk over de Stille 
Oceaan naar Nieuw Zeeland, met een gemiddelde snelheid van 97 km/uur 
en verliezen in die vlucht 1/3 van hun lichaamsgewicht. En niet het 
zendertje. 
 
Ernst 3/2014 
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Vrouwen van Nu 
Vrouwen van Nu afdeling Schellingwoude viert op donderdag 13 maart haar 
55 jarig jubileum met een High-Tea en een muzikale omlijsting door 
zangeres Joke Oud. Toegang alleen voor leden ! 
Tijd:  van 14.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12 
 
 
 
Vrijwilligersdag Volgermeer 
Op zaterdag 15 maart organiseert het Burgerkomitee samen met de 
Beheergroep Volgermeer de vijfde vrijwilligersdag Volgermeer. Jullie zijn die 
dag van harte welkom om de natuur een handje te helpen. 
De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 15.30 uur. 
Verzamelen op Broekergouw 22, vlak bij Broek in Waterland. 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Aanmelden gráag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl. 
 
 
 
Concert Kunst in de Kerk 
Misschien heeft u hem al eens gehoord en gezien in Holysloot? Otto 
Dethmers. Een aantal jaren geleden kwam hij in het Witte Kerkje in 
Holysloot zingen en spelen bij Waterland Kerkenland. En zo niet, dan heeft u 
nu de kans. Otto Dethmers is een echte alleskunner op de piano. Aan de 
basis ligt een klassieke piano-opleiding, hetgeen garant staat voor een 
vloeiende techniek en een mooie toon. Hij heeft zich muzikaal breed 
ontwikkeld en begeeft zich met gemak in de diverse muzikale stijlen. Tevens 
beschikt hij over een groot improvisatietalent, waardoor bekende muziek 
ineens een verrassend eigen gezicht krijgt en weer als nieuw klinkt. Als 
gastmuzikant komt de hoboïst Rik Sonneveld. 
De liedjes van Otto zijn Nederlandstalig en variëren van rustige, serieuze 
luisterliedjes tot swingende, pakkende teksten over gewone alledaagse 
onderwerpen. 
Wilt u meer lezen en/of horen, zie www.ottodethmers.nl 
Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje op zondag 16 maart en begint 
om 15.00 uur. De toegang is € 7,50, inclusief koffie/thee, kinderen € 3,50. 
 
 
  

mailto:info@volgermeer.nl
http://www.ottodethmers.nl/
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DurgerDammer MuziekMiddag 
Op zondag 16 maart is er weer de Durgerdammer Muziekmiddag. 
Op deze middag ontvangen we aanstormend én gevestigd muzikaal talent 
uit Waterland en Amsterdam Noord. Nu al staat vast dat er twee koren 
komen meedoen, de cantorij van Durgerdam en het koor van 
Schellingwoude. Verschillende gitaaracts zijn al 'geboekt'. 
Komt allen 16 maart naar de mooie dorpskerk van Durgerdam. 
Aanvang 14.00 uur, entree vrij. 
Zet deze datum dus alvast in je agenda en neem vooral je buren en familie 
mee. Voor vragen: ritahendriks@hetnet.nl 
 
 
 
Bach Cantateserie Zunderdorp 
Amsemble is een nieuw projectkoor o.l.v. Benjamin Bakker. Bijna elke 
maand kunt u genieten van een cantate concert in de dorpskerk van 
Zunderdorp. Op zondag 16 maart kunt u genieten van decantate ´Du wahrer 
Gott und Davids Sohn´ (BWV 23) van J.S. Bach. Daarnaast zingt het koor de 
vierstemmige mis van William Byrd. 
Meer informatie via www.amsemble.nl 
de toegang is gratis !  
Aanvang 16.00 uur in de Dorpskerk Zunderdorp, Achterlaan 12 
Amsemble / ABC Orkest o.l.v. Benjamin Bakker 
Programma: 
J.S. Bach  Du wahrer Gott und Davids Sohn (BWV 23) 
W. Byrd  Mass for four voices 
 
 
 
Soos Holysloot 
Op 18 maart a.s. komt mevrouw Carla Westerbeek ons over haar boek 
"Zand, zeep en soda verhalen" vertellen. 
Doppinda's boven een krant en draadjesvlees op het oliestelletje, dat is het 
leven van een tweeling in de vijftiger en zestiger jaren in een primitief huisje 
in Egmond. Een leven vol avontuur waarover Carla, de helft van een 
tweeling, een boek heeft geschreven en dit bij ons op een boeiende en 
beeldende wijze komt vertellen. U bent van harte welkom in het 
Wijkgebouw te Holysloot om 13.45 uur. 
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55+ Soos Zunderdorp 
Op woensdagmiddag 19 maart is er weer Soos in het Jeugdgebouw van 
Zunderdorp, aanvang: 14.30 uur. Spreker deze middag is mevr. Andrea 
Bleeker uit Hoorn. Zij komt ons vertellen over allerlei kruiden wat wij 
'onkruid' noemen. Zij is gediplomeerd kruidengeneeskundige en masseur. 
Met deze oeroude geneeswijze kan zij mensen helpen om hun gezondheid 
te verbeteren 
 
 
 
Passie en Pasen in de kunst 
Op woensdag 26 maart in het Jeugdgebouw in Zunderdorp. Het belooft een 
fascinerende kijkreis te worden: de verbeelding van de passie- en pasentijd, 
het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus heeft p/krachtige kunst 
voortgebracht, tot aan de dag van vandaag. Het accent zal vooral worden 
gelegd op de schilderkunst van de vroegste tijden tot aan ons heden. 
De avond wordt geleid door ds Robert-Jan van Amstel, Aanvang: 20:00 uur. 
Meer informatie: dominee@dmbamsterdam.nl 
 
 
 
Schildersgroep Creatief op Papier viert 25 jarig Jubileum 
Gezamenlijk met leden, oud-leden en belangstellenden houdt de 
schildersgroep een receptie, waarbij een kleine expositie wordt gegeven van 
recent werk. 
In 1989 heeft Mevr. Truus Siebel het initiatief genomen om een 
schildersgroep op te richten en nu is deze groep nog altijd actief ! 
De schildersgroep bestaat uit 13 dames die iedere woensdagmorgen in het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad komen schilderen. 
Iedereen die de werkstukken wil komen bewonderen is van harte 
uitgenodigd op onze receptie: 
Zaterdag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur in zaal 'De Beke' in Ransdorp. 
 
Namens de Schildersgroep Creatief op Papier, 
Mary Takken en Tiny Zandstra 
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Passie ‘Aangedaan’ komt naar Zunderdorp ! 
Op zondag 30 maart wordt de Passie ‘Aangedaan’ van Marten Kamminga 
opgevoerd tijdens onze kerkdienst. In deze Passie staat het lijdensverhaal 
centraal. Het lijden en sterven van Jezus wordt vaker opgevoerd maar is 
vaak alleen geschikt voor een select publiek. Deze passie is voor iedereen 
toegankelijk. De Passie is vertaald naar het heden en heeft teksten en 
muziek die voor iedereen te begrijpen zijn. De muziek heeft een afwisselend 
karakter, met eenvoudige klassieke koralen, gospel, Latijn en levensliederen. 
De diepgang én de eigentijdse vertolking van dit aloude verhaal, vormt een 
hoogtepunt in de 40-dagentijd. De Passie wordt opgevoerd door Vox Nio uit 
Ermelo. De leiding ligt in handen van Marten Kamminga. Marten werkt in de 
Meerkanten in Ermelo en merkte dat voor mensen in een instelling 
bepaalde teksten soms moeilijk te begrijpen zijn. 
Daarom schreef hij deze Passie.  
De Passie is allerminst een ‘optreden’, het is een beleving. Een ieder wordt 
uitgenodigd het hart open te stellen en mee te zingen, samen met Vox Nio 
op zondag 30 maart a.s. om 10.30 uur in de Dorpskerk te Zunderdorp. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in het Jeugdgebouw. 
Neem gerust uw kinderen, vrienden, kennissen en buren mee. Het is het 
zeker waard! 
 
 
 
Kledinginzameling Mensen in Nood/ Sams Kledingaktie 
Ook dit jaar vindt weer de jaarlijkse kledingaktie plaats,dit zal zijn in het 
weekend van 12-14 april. 
Dus gaat u binnenkort de kasten schoonmaken en opruimen, bewaart u dan 
huishoudtextiel, kleding, schoeisel en brillen. De ingebrachte spullen gaan 
dan naar projecten van Cordaid voor noodhulp-wederopbouw overal ter 
wereld. Nadere informatie over de inzameling in de dorpen volgt in het 
Zwaantje van april. 
 
Dit jaar doet Zunderdorp NIET mee aan Sam's Kledingactie. Zij zamelen het 
hele jaar door kleding (goed-schoon en heel) in voor het Wereldhuis in 
Amsterdam. Daar komen mensen die bijna geen kleding hebben. 
U kunt uw kleding afgeven bij Hilda van Meerveld 
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Informanten Waterland gezocht 
De dialecten van het Waterland (bij Amsterdam) zijn in het verleden goed 
onderzocht, maar sinds de jaren veertig is er nog maar weinig aan gedaan. 
Het Meertens Instituut in Amsterdam wil de komende tijd zijn aandacht 
richten op die dialecten, en zoekt nog mensen (liefst geboren in het 
Waterland én daar nog altijd woonachtig) die kunnen helpen. 
Hebt u interesse? 
Stuur dan een e-mail naar: etske.ooijevaar@meertens.knaw.nl van het 
Meertens Instituut en u ontvangt meer informatie. 
Zie ook: www.meertens.knaw.nl 
 
 
 
Kringloop in Holysloot 
De 'Kleine Kringloop' te Holysloot is iedere woensdagochtend geopend van 
9 tot 12 uur. Verkoop en inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen, 
boeken enz. De opbrengst is voor het Dorpshuis van Holysloot. Kom gezellig 
langs de koffie is gratis, Dorpstraat 40 in de voormalige peuterspeelzaal. 
Tel 06-42571323 
 
 
 
Matthäus Passion J.S. Bach 
Cantor-organist Hans van Gelder uit Barendrecht is tot in zijn muzikale 
vezels thuis in de Matteüs Passie van Johan Sebastian Bach.  
Hij komt donderdag 10 april in de Dorpskerk Zunderdorp kerk vertellen over 
het meesterwerk van Bach: anekdotes, achtergrondinformatie en natuurlijk 
luisteren we naar muziek-fragmenten. Voor iedereen is de toegang vrij. 
Hartelijk welkom! 
Datum 10 april vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk. 
 
 
 
Wijkgids Landelijk Noord 
Wijzigingen en/of nieuwe gegevens voor de Wijkgids 2014-2015 kunt u nog 
altijd doorgeven aan het secretariaat van de CDR. 
e-mail: info@centraledorpenraad.nl of tel: 020-4904 437 
 
 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Koningsdag in Ransdorp 
Vrijdag 25 april beginnen de festiviteiten met het traditionele tonknuppelen. 
Zaterdag 26 april starten we met de Catwalk welke dit jaar het thema 'sport' 
heeft, verder spelletjes en kegelen voor jong en oud rondom het sfeervol 
ingerichte horecaplein.  
‘s Avonds de grote optocht en we sluiten de dag af met de kinderdisco, 
loterij en feestavond. 
Maandag 5 mei is er weer een rommelmarkt, dus genoeg tijd om de zolder 
eens lekker op te ruimen en uw handel bij elkaar te zoeken. 
Oranjevereniging Ransdorp 
 
 
 
Koningsdag in Durgerdam 
26 april wordt Durgerdam omgetoverd in ‘Dumpsterdam’. Rond het thema 
‘recycling’ vieren wij vanaf 11 uur Koningsdag met een spetterende optocht, 
waarna de presentatie van ieders creatie volgt. Er zijn spelletjes en twee 
recycle-workshops voor de kinderen en jeu de boules en tonknuppelen voor 
de volwassenen. Voor iedereen is er een lekkere en gezellige lunch, die 
binnen ons thema past. Met de winnaars van de optocht, wordt gelijk de 
winnaar van het ruilspel ‘van-pen-tot-miljonair’ bekend gemaakt. 
Hou ’t Zwaantje van april en ons programmaboekje goed in de gaten, want 
iedereen kan op deze dag een bijdrage leveren aan het recyclen ! 
Ook is er feest op Koningsnacht, waarin wij na een creatieve recycle-
inleiding de voeten los kunnen gooien op de dansvloer, dus hou 
vrijdagavond 25 april vrij ! 
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Tennisles bij DRC in Durgerdam 

Even voorstellen: mijn naam is Gerben Maas. Ik ben oprichter van 
Tennisschool Fast Forward. Wij verzorgen de lessen op verschillende 
tennisverenigingen in deze regio. Sinds de zomer van 2013 verzorgen wij 
ook de lessen voor D.R.C. tennisclub. 
Vanaf het komende seizoen verzorgen wij alle lessen op de club. 
U kunt zich vanaf nu gaan inschrijven voor de tennislessen van 1 april tot en 
met 30 september, 16 lessen in totaal. Uiteraard wordt er in de reguliere 
schoolvakanties geen les gegeven. 
Wij staan voor vooruitgang, enthousiasme en een energieke les. Al onze 
leraren zijn gediplomeerd en ervaren! 
Het inschrijfformulier kunt u vinden op www.drc.nl 
Vóór 15 maart opsturen naar:  
D.R.C. tennisclub, Jacobine de Brauw, Durgerdammerdijk 153, 1026 CJ 
Durgerdam. 
Rest mij nog om te zeggen dat we erg veel zin hebben om weer te beginnen 
in Durgerdam! 
Mocht u vragen hebben kunt u mij altijd bellen op onderstaand 
telefoonnummer. 
Groet,  
Gerben Maas 
Tennisschool Fast Forward 
06-15004268 
fastforward@upcmail.nl 
 
 
 
Hallo publiek van toneelvereniging Ransdorp, 
Jammer het is weer voorbij, al de repetities en het leren en het opbouwen 
en afbreken van de coulissen. Wij hebben het met heel veel plezier gedaan 
en hebben veel plezier gehad met de repetities. We gaan weer aan de slag 
na een rustpauze, met een nieuw stuk, zodat we jullie volgende keer weer 
een hoop plezier kunnen verschaffen. 
Publiek, namens de vereniging heel erg bedankt voor jullie support, en het 
kopen van de lootjes voor de tombola. 
Als jullie het nieuws willen blijven volgen kijk dan op www.ransdorptoneel.nl 
onder de link nieuws. 
Wij houden jullie uiteraard op de hoogte via 't Zwaantje over de 
ontwikkelingen in de vereniging. 
  

http://www.drc.nl/
mailto:fastforward@upcmail.nl
http://www.ransdorptoneel.nl/
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Agenda vanaf maart 2014 
 
 

  

  5 maart Dorpsbijeenkomst Zunderdorp 
  6 maart CDR, Vergadering Werkgroep CLN 
  7 maart CDR, Bestuurlijk Overleg 
  9 maart Wijn & Spijs proeverij 
13 maart Vrouwen van Nu, 55 jarig bestaan 
15 maart Vrijwilligersdag Volgermeer 
  
16 maart Kunst in de Kerk Holysloot 
16 maart Durgerdammer Muziekmiddag 
16 maart Bach Cantateserie Zunderdorp 
18 maart 50+ Soos Holysloot, Cultureel programma 
18 maart CDR, Vergadering Dagelijks Bestuur 
19 maart 55+ Soos Zunderdorp, kruidengeneeskunde 
  
26 maart CDR, Vergadering Werkgroep Agrariërs 
26 maart Passie en Pasen in de kunst, Zunderdorp 
28 maart Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
29 maart Jubileumreceptie Creatief op Papier 
30 maart Passie 'Aangedaan', Zunderdorp 

  
  

Colofon 
Kopij april digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 28 maart 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 980 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 

’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De 
eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de CDR. 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

